
Upowszechnianie rezultatów 

„Wsparcie w kształceniu 

zawodowym uczniów i nauczycieli” 



Założenia projektu 
Projekt pt.: „Edukacja bez barier – Wsparcie 

zawodowe uczniów i pracowników szkół 
zawodowych woj. zachodniopomorskiego  
z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich” 
realizowany jest przez Fundację Rozwój  

i Edukacja, nr projektu  
POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001507,  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, współfinasowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na bazie programu Erasmus+. 



Partnerzy projektu 

 

 

 SISTEMA TURISMO Włochy - Rimini – opiekun 

projektu Urszula Drejak 

 



Cele projektu 

 Celem nadrzędnym projektu był rozwój 

umiejętności zawodowych i językowych oraz 

rozbudzenie kreatywności uczestników, a tym 

samym podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego.  

 Celem projektu było zrealizowanie mobilności 

- staży zawodowych dla 40 uczniów i szkoleń 

zagranicznych dla 15 nauczycieli  

z województwa zachodniopomorskiego. 



Rezultaty projektu 
 nabycie przez 40 uczniów i 15 nauczycieli 

umiejętności językowych pozwalających na swobodne 
poruszanie się po europejskim rynku pracy – poprzez 
kursy i uczestnictwo w mobilności zagranicznej; 

 wyposażenie 15 nauczycieli w praktyczną wiedzę  
z zakresu wykonywanego zawodu; 

 zwiększenie mobilności i elastyczności wśród 
uczestników projektu; 

 wzrost wiary we własne możliwości; 

 praktyczne wykształcenie 40 uczestników projektu  
i wyposażenie ich w praktyczną umiejętność pracy  
w posiadanym zawodzie. 



Rezultaty dodatkowe 

 Otwartość uczniów na mobilności 

 Przełamanie stereotypów 

 Wzrost wiary we własne możliwości wśród 

uczestników 

 Nawiązanie kontaktów międzynarodowych 

 Przełamanie barier kulturowych 

 Wzrost poszanowania pracy 

 Wzrost asertywności wśród uczestników 



Dlaczego warto wyjeżdżać na staż 

 Wzrost poziomu wiedzy i kompetencji 

 Wyrobienie wśród uczestników postaw 

przedsiębiorczych 

 Nabycie umiejętności gospodarności 

finansowej 

 Zachęcenie młodzieży do pracy w 

wyuczonym zawodzie 

 Zbudowanie młodego pokolenia otwartego 

na zmiany i mobilność zawodową 

 



Dlaczego warto inwestować w kadrę 

 Podniesienie/uaktualnienie poziomu 

kompetencji zawodowych 

 Poznanie nowych metod pracy z uczniem 

 Urealnienie wykonywania nauczanego 

przedmiotu 

 Poznanie nowych narzędzi stosowanych w 

zakładach pracy 

 Zmiana nastawienia do nauczania na 

otwarte na świat i zmiany 



Co charakteryzuje  

„Naszych” stażystów 

 Otwartość 

 Zaradność zawodowa 

 Odpowiedzialność 

 Umiejętność pracy w grupie 

 Komunikatywność 

 Umiejętność poruszania się po europejskim 

rynku pracy 

 Międzynarodowe doświadczenie zawodowe!!! 



Jak aplikować o środki 

 

Wszelkie informacje związane z pozyskiwaniem 

dotacji na organizację szkoleń i staży zawodowych 

można uzyskać na stronie 

http://erasmusplus.org.pl/  

 

Zachęcamy do wnioskowania i współpracy!!! 

http://erasmusplus.org.pl/












 

Zapraszamy do współpracy przy realizacji kolejnych 
przedsięwzięć edukacyjnych!!! 

 

 

Fundacja Rozwój i Edukacja 

ul. Armii Polskiej 13 

74-300 Myślibórz 

www.fundacja-rie.pl 

Tel. +4895 7473905 

Kom. +48602868606 
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